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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

 .جمعینأهللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى ،: الحمد هلل رب العالمینطالب
 ."أيُّ اإلسالِم أفضُل؟: �ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 .انتهینا منه
 .شرحته وال قر�ناه ،ال طالب:

  ؟هاه
 .شرحته وال قر�ناه طالب:

  ؟أوما قرأته
 .اقرأ

َثَنا" طالب: َثَنا: َقالَ ، الُقَرِشيُّ  َسِعیدٍ  ْبنِ  َ�ْحَیى ْبنُ  َسِعیدُ  َحدَّ َثَنا: لَ َقا َأِبي، َحدَّ  ُبْرَدَة، َأِبي ْبنِ  للااَِّ  دِ َعبْ  ْبنُ  ُبْرَدةَ  وَأبُ  َحدَّ
 َسِلمَ  َمنْ «: َقالَ  َأْفَضُل؟ مِ اِإلْسالَ  َأيُّ  ،للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا: َقاُلوا: َقالَ  -َعْنهُ  للااَُّ  َرِضيَ - ُموَسى َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي َعنْ 

 ."»َوَ�ِدهِ  ِلَساِنهِ  ِمنْ  الُمْسِلُمونَ 
 .اِإلْسَالمِ  ِمنَ  الطََّعامِ  ِإْطَعامُ : َ�ابٌ "
َثَنا  َثَنا: َقالَ  َخاِلٍد، ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ ُ َعْنُهَما ِضيَ رَ - َعْمٍرو ْبنِ  للااَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ِر،الَخیْ  َأِبي َعنْ  َیِز�َد، َعنْ  اللَّْیُث، َحدَّ  -للااَّ

َالمَ ا َوَتْقَرأُ  َعاَم،الطَّ  ُتْطِعمُ «: الَ قَ  َخْیٌر؟ اِإلْسَالمِ  َأيُّ : َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسَألَ  َرُجالً  َأنَّ   نْ َومَ  َعَرْفتَ  َمنْ  َعَلى لسَّ
 ."»َتْعِرفْ  َلمْ 

 .ده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم و�ارك على عب ،الحمد هلل رب العالمین
 ،أما �عد

م الطعام من إطعا"و أو لفظ الباب ال یوجد عند األصیلي، والترجمة، "�اب" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  
-نبي سأل ال" وله:وأما إبدال النبي �الرسول في ق. إطعام الطعام من اإل�مان ،من اإل�مان: في �عض النسخ "اإلسالم

إن  :وقلنا ،-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  في �عض الروا�ات �روا�ة أبي ذر والمستملي:، "-صلى هللا علیه وسلم
 .نبيفال یتأثر بتغییر لفظ الرسول بلفظ ال والمنضاف إلیه الكالم واحد، ،ألن المتحدث عنه واحد ؛مثل هذا ال یؤثر

 .وسبق شرحه في الباب الذي قبله، "أي اإلسالم أفضل؟": الذي قبلهفي الباب ، "أي اإلسالم خیر؟"
 .فقال: في الجواب ،فقال: عند أبي ذر "قال"
 ."»وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف ،تطعم الطعام«: قال"

�عني ، )هي قبلوفیه ما في الذ ،هو منون " �ابٌ : "قوله(: �قول ،في شرح الباب -َرِحَمُه هللاُ -�قول الحافظ ابن حجر 
فیقطع عن  ،ألنه مضاف إلى جملة ؛�ل األبواب التي مضت �جوز فیها التنو�ن وعدمه ،من جواز التنو�ن وعدمه

 .ضافةهذا یتعین فیه اإلف �تاب اإل�مان أو �اب اإل�مان، إلى مفرد: اأما لو �ان مضافً  و�ضاف إلى الجملة، ،اإلضافة
 �ماناإل ز�ادة على المصنف استدل ولما. اإل�مان خصال من: أي، ماناإل� من: لألصیلي"، اإلسالم من: "قوله(

ءت �عني الشعب جا، )بیانها من الصحیحة والسنن القرآن في ورد ما تتبع( الماضي )عبالشُّ  �حدیث ونقصانه
 تقدم، �ما واجتهد العلماء في تتبع ما بینهما وترك ما بین األعلى واألدنى، ،�ر أعالها وأدناهامجملة واقتصر على ذِ 

 وهو مطبوع في ثالثة مجلدات، ،أبو عبد هللا الحلیمي صنف المنهاج في شعب اإل�مان وصنفوا في شعب اإل�مان:
، و�صلح أن �كون أصالً  ،او�صلح أن �كون فرعً  وعمل علیه البیهقي �تا�ه شعب اإل�مان فرع عن �تاب الحلیمي،

 ؟ و�یف �كون أصالً  ،اكیف �كون فرعً 
  تبار.......فرع �اع طالب:
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ون الحلیمي بد وهو أصل �اعتبار أنه مسند، والبیهقي عمل على �تاب الحلیمي، ،فرع �اعتبار أن الحلیمي متقدم علیه
 مؤلفیها، روى األحادیث فیها �األسانید �أسانیدوالكتب األصلیة عند أهل العلم هي التي تُ  أسانید والبیهقي �األسانید،

  .فهو فرع �اعتبار أصل �اعتبار
نه فهو فرع �اعتبار أ ومسند الفردوس لالبن مسند، ونظیره في المصنفات الفردوس للدیلمي األب مجرد عن األسانید،

علم الكتب األصلیة عند أهل الو  مبني على �تاب سبقه وأصل �اعتبار أنه یروي األحادیث �األسانید الخاصة �المؤلف،
 .روى فیها األحادیث �األسانیدالتي تُ 
ن رد في القرآ(ولما استدل المصنف على ز�ادة اإل�مان ونقصانه �حدیث الشعب تتبع ما و  :-ِحَمُه ُهللا تعالىرَ -�قول 

 .)والسنن الصحیحة من بیانها
ترك �عض األشیاء  ،�ضع وستین؟ ما استوعب :لكن هل استوعب البخاري العدد الذي ذ�ره في حدیث الشعب 

البخاري ما �خفى علیه ما جمعه غیره من  ما وجده على شرطه، رطه،و�كفیه أنه ذ�ر ما وجده على ش ،للمتعقب
والذین تتبعوا ووجدوا العدد  لكنه التزم �شرط معین ال �خرج في صحیحه إال ما تحقق فیه هذا الشرط، ،الشعب

بق و�ورد ما ینط ،البخاري ما �خرج عن شرطه من أجل أن �كتمل العدد عنده ،المطلوب ما التزموا �شرط البخاري 
 علیه شرطه.

 ولم(، "إلسالماإطعام الطعام من " ،)"الطعام إطعام: "�قوله هنا وترجم، وتلو�ًحا تصر�ًحا األبواب هذه في فأورده(
ي الباب ف ،)سنقرره �ما السؤالین وتعدد المقامین �اختالف إشعاًرا؛ قبله الذي في �ما ؟خیر اإلسالم أي: �قل

ن لك ،عرفنا الفرق بین أفضل وخیر في الدرس الماضي، "أي اإلسالم خیر؟" وهنا:، "أي اإلسالم أفضل؟": السابق
: ولهوترجم هنا �ق(: قال ؟أي اإلسالم أفضل �اب أي اإلسالم خیر؟ �ما ترجم في الذي قبله: لماذا لم یترجم البخاري:

�ة من حیث وأفضل متقار  خیر ألن هذا تكرار،؛ )أي اإلسالم خیر؟ �ما في الترجمة السا�قة ولم �قل:" إطعام الطعام"
 .المعنى بینهما فرق دقیق تقدم ذ�ره

-ي البخار  ،رره)وتعدد السؤالین �ما سنق ،�اختالف المقامین اإشعارً  ؛أي اإلسالم خیر؟ �ما في الذي قبله: (ولم �قل
فحوى الحدیث و  وتجده في ترجمة من معنى ،فتجده في ترجمة یذ�ر من لفظ الحدیث ن في التراجم،یتفنَّ  -َرِحَمُه هللاُ 
�أخذ  اوأحیانً  ،من �عض روا�ات الحدیث التي ذ�رها في مقام آخر أو �تاب آخر اهوتجده في ترجمة �أخذ ،الحدیث

�ل هذا من أجل شحذ همة الطالب لیتتبع طرق . و�نما هي مرو�ة عند غیره ،الترجمة من روا�ة لم �خرجها هو
 .الحدیث
 نالعی �فتح وهو يانرَّ الحَ  هو" خالد بن َعمرو حدثنا: "قوله. لین �ما سنقرره�اختالف المقامین وتعدد السؤا ا(إشعارً 
ذا سلم إ مرو وُعمر،علت للفرق بین عَ والواو جُ  مرو �فتح العین،عَ : صوا�ه مر بن خالد،عُ : قال، )هاضمَّ  من فوصحَّ 

مُرو عَ : �عض الناس �قول ،و�خطئ من ینطقها �الواو في جمیع الحاالت. من ضبط العین تفرق بینهما هذه الواو
 ؛مَرو بن خالدسمعت عَ  في حال النصب ،مُرو بن خالد هذا رفعحدثنا عَ  مُرو في حال الرفع،نطق عَ هي تُ  �استمرار!

و بن مررت �عمرِ ، امرً سمعت عَ  مرو وُعمر،إنما جيء بها للتفر�ق بین عَ  ألن الواو ما جيء بها من أصل بناء الكلمة،
 .  )لحراني وهو �فتح العین وصحف من ضمهاهو ا(: وهنا �قول خالد،

كس ما وهو إمام دار الهجرة ونجم السنة مثل ما قیل في هذا أو ع -َرِحَمُه هللاُ -عمرو بن عثمان صحفه اإلمام مالك 
 إمام على قدر �بیر من -َرِحَمُه هللاُ -ومالك  مر،ومالك سمى ابن عثمان عُ  ،مر بن عثمانعُ : قال قیل في هذا،

بن  مروعَ : غیره �قولون و  مر بن عثمان،هذا بیت عُ  ومع ذلك �ان �شیر إلى بیته إذا مر �ه: لحفظ واإلتقان،الضبط وا
ف من ضمها وهنا األصل عمرو �ما هو الشأن في عمرو بن عثمان وصحَّ  مر،ومالك سمى ابن عثمان عُ  ،عثمان

 فقال عمر.
وفي �تب الفقه إذا  ا ینصرف إال إلیه في �تب الحدیث،حدثنا اللیث م، )مصر أهل فقیه سعد بنا هو" اللیث: "قوله(
اللیث ابن المظفر  ذ�ر اللیث، قال اللیث، وأما إذا ذ�ر في �تب اللغة: كر رأي للیث فهو ابن سعد فقه أهل مصر،ذُ 
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�ما هو  والنقل في مسألة لغو�ة، ،�عض الناس خالص �ستقر في ذهنه اللیث ابن سعد و�ترجم له ما هو ابن سعد،
  �ل مقام له من یناسبه ممن �قول �ه. ،أبو حاتم السجستاني ن من ترجم ألبي حاتم الرازي في نقل لغوي،شأ

  لهذه األشیاء. ،فعلى طالب العلم أن ینتبه لهذه األمور
 عد �كر�في �تب من الكتب المتقدمین یذ�ر رأي �كر بن عبد هللا المزني و�ترجم لبكر بن عبد هللا أبو ز�د! نعم! �عني 

 رنا مثاالً وذ� ،ینتبه لمثل هذه األمور لمثل هذه، اطالب العلم �جب أن �كون نبیهً . ابن عبد هللا المزني �اثني عشر قرنً 
قد راجعت و ، اهذه �لمة �كررها ابن القیم �ثیرً  ،سمعت شیخنا أ�ا العباس ذ�ر في تفسیر القرطبي:رددناه وهو ما یُ  امرارً 

: �قول هم، فإذا �أحدتفسیر القرطبي فلما جاءت هذه الكنیة في الحرف �قولها ابن القیم،هذه �، اشیخنا أ�ا العباس مرارً 
 والقرطبي المفسر توفي وعمر شیخ اإلسالم ،هو شیخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني

دعنا من لم  صاحب المفهم.أبو العباس القرطبي  هشیخ رحمة هللا على الجمیع.. طفل �مكن خمس سنوات أو ست،
 !! ون منته فهؤالءیترجم شعبة بن الحجاج!  »�ضع وستون شعبة«�جد ترجمة البن اللبون! أو 

 .......  طالب:
ن في المتفق و مذ�ور  ن في �تب المصطلح في �اب المتفق والمفترق،و مذ�ور  هذا ما �ختلف، ،ن و معروفنعم، 

 ما تمشي علیه مثل هذه األمور. ،ا�جب أن �كون نبیهً طالب العلم  الخلیل بن أحمد سبعة. والمفترق،
 . أ�ًضا الفقیه حبیب أبي بنا هو" یز�د عن"(

عرف لم أ(: �قول الحافظ -علیه الصالة والسالم-�عني السائل الذي سأل النبي ، )اسمه أعرف لم" رجالً  أن: "قوله
 ب األسماء المبهمة في األنباء المحكمة،منها للخطی بحث في �تب المبهمات وهي مصنفات �ثیرة،وهذا یُ  ،)اسمه

ا هذا من أجمع م ومن أجمعها المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد ألبي زرعة ابن الحافظ العراقي ومنها للنووي،
 . تب في البابكُ 

 نع سأل( �عني ابن هانئ، )شر�ح والد یز�د بن هانئ أنه حبان بنا وفي، ذر أبو إنه: وقیل ،(لم أعرف اسمه
 . ذلك بنحو فأجیب ذلك نىمع

 خصال ترأخ لم و�نما ؟اإلسالم خصال أي: والتقدیر، السؤال من قبله الذي في ما فیه »؟خیر اإلسالم أي«: قوله
 أي اإلسالم. هناك:، )األول في

 .أفضل طالب:
  ؟ماذا

  .أفضل طالب:
. »سلم المسلمون من لسانه و�ده المسلم من«: قال ؟أي اإلسالم أفضل، »المسلم من سلم المسلمون «: فقال. أفضل

(أي  وهنا:. لیوافق السؤال »المسلم من سلم المسلمون «احتاج أن یؤول و�قدر قبل ، المراد الخصال الكرماني لما قال:
سأل إنه �مكن أن �ُ  :وقلنا وفي الموضع األول �المسلم �صاحب الخصال، ألن الجواب �خصال، ؛خصال اإلسالم؟)

َماَواتِ  على ذلك: وذ�رنا مثاالً  ،صاحب الخصال و�جاب �العكس سأل عنعن الخصال أو �ُ   {ُقْل َمْن َربُّ السَّ
َماَواِت َواْألَْرضِ ]، ١٦[الرعد:  ُقِل للااَُّ}{: ؟ الجواب}َواْألَْرضِ   ؟}{ُقْل َمْن َربُّ السَّ
 . األرضالالسبع  طالب:

ْبِع} َماَواِت السَّ قل : كن أن �قال في الجوابنه �مإقلنا : الجواب]، ١٢[األنعام:  هللَِّ} {ُقلْ  ؟]٨٦[المؤمنون:  {َمْن َربُّ السَّ
}الر�و�یة المأخوذة من قوله  ِ}الر�و�یة  {ُقْل َمْن َربُّ لكن  قدیر مثل هذا،علیه الت �مشي عند أهل العلم وجارٍ وهذا . {هللَّ

تقدیر  بینما ر الكرماني �حتاج إلى تقدیر�ن،فتقدی ما ال �حتاج إلى تقدیر عند أهل العلم أولى مما �حتاج إلى تقدیر،
 .الحافظ �حتاج إلى تقدیر واحد وهو أولى
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: فقال سأل من جواب یتضمن التقدیر فتنو�ع وأ�ًضا، الحذف �ثرة من فراًرا ؛و�نما لم أختر تقدیر خصال في األول(
ألول افي الموضع ، )الفرق  ان� التقدیر�ن هذین الحظت إذا: له فیقال، مختلف والجواب واحد �معًنى السؤاالن

 .فال �كون هناك تكرار في السؤالین ،وفي الموضع الثاني عن الخصال السؤال عن ذوي الخصال،
ذا الحظت إ: فیقال له. السؤاالن �معًنى واحد والجواب مختلف وأ�ًضا فتنو�ع التقدیر یتضمن جواب من سأل فقال:(

 لسالمة موالسال، الید لسالمة مستلزم اإلطعام إذ؛ متالزمان نهما�أ التوفیق و�مكن ،هذین التقدیر�ن �ان الفرق 
ه وهل الذي یبذل السالم للعاَلم من عرف ومن لم �عرف یؤذ�؟ �عني هل الذي �طعم الطعام بیؤذیهم بیده، )اللسان
 .-َرِحَمُه هللاُ -وهذا ملحظ جید من الحافظ  ؟بلسانه

 و�أنه، كرمانيال قاله والسالم لسالمة اللسان؛ مستلزم لسالمة الید،إذ اإلطعام  ؛و�مكن التوفیق �أنهما متالزمان(
 جوابال �كون  أن و�حتمل، و�أنه أراد في الغالب(. لكنه یؤذي األن �عض الناس قد �كون �ر�مً ، )الغالب في أراد

 �ثرة ىمعن� الفضل: الكرماني وقال فرق، خیر ولفظ أفضل لفظ بین لوحظ إن األفضلیة عن السؤال الختالف اختلف
م أي اإلسال«و »؟أي اإلسالم أفضل«الفضل ، )الشر مقابلة في النفع �معنى والخیر، القلة مقابلة في الثواب
ي مقابلة والخیر �معنى النفع ف ،�معنى �ثرة الثواب في مقابلة القلة(هذا �الم الكرماني  )الفضل(: �قول، »خیر؟
 . فترقافا الكیفیة من والثاني الكمیة من فاألول، الشر
 األخرى  في تأتیه ُ�عقل منهما �ل �ان إذا أما، المقولة بتلك منهما �ل اختص إذا إال یتم ال الفرق  �أن رضواعتُ 
 .)فال
: و�مكن أن �قال، »المسلم من سلم المسلمون من لسانه و�ده«: فیقول »أي اإلسالم خیر؟«: �عني �مكن أن �قال 
 . إلى آخره »مإطعام الطعا«: فیقال »؟أي اإلسالم أفضل«

رى ه في األخعقل تأتیأما إذا �ان �ل منهما �ُ  ،(واعُترض �أن الفرق ال یتم إال إذا اختص �ل منهما بتلك المقولة
 حملال وهو ،مشهور جواب السؤالین اتحاد تقدیر وعلى، تفضیل أفعل ال اسم خیر لفظ أن على ىبن و�أنه ،فال

 .)السامعین أو السائلین حال اختالف على
ل أفض ،ن أفضل �ذامِ  ن،مِ : فمن أهل العلم من �قدر ،نه تكرر السؤال الواحد من سائلین متعددین وتعدد الجوابأل 

-ن أجو�ته إ :ومنهم من �قول ن أفضل األعمال،مِ  فتكون �ل األجو�ة: ن أفضل األعمال،مِ : فیقدر األعمال �ذا،
ك شخص ئ�عني هل �مكن أن �جی الختالف أحوالهم، انظرً  ؛التي اختلفت من سائل إلى سائل -علیه الصالة والسالم

  ؟أفضل األعمال العلم: فتقول له تفهم من سؤاله الغباء،
 .ال طالب:

 ما �مكن.
 .......  طالب:

، »أفضل األعمال الجهاد في سبیل هللا«: شخص لیس علیه عالمات نجا�ة وال فهم وال حفظ وعنده قوة وجرأة تقول
أفضل األعمال الجهاد في سبیل « وعلیه عالمات نجا�ة أو �ذا تقول له: ،تهزه الر�ح الِخلقةضعیف  ك شخصئو�جی
 .ولذلك �ختلف الجواب �اختالف أحوال السائلین ،؟ ال»هللا
وهذا األصل  ،خیر وشر تجيء أفعل تفضیل مع أنها تجيء،، )و�أنه بنى على أن لفظ خیر اسم ال أفعل تفضیل(

 ].٢٤[الفرقان:  }َخْیٌر ُمْسَتَقر�ا ْوَمِئذٍ {َأْصَحاُب اْلَجنَِّة یَ  فیها:
 ُیراد أن فیمكن ،(وعلى تقدیر اتحاد السؤالین جواب مشهور وهو الحمل على اختالف حال السائلین أو السامعین

 فیه ُرجي نم ترغیبُ  الثاني وفي، الكف إلى درِش فأُ  ،لسان أو بید اإلیذاء منه ُخشي من تحذیرُ  األول الجواب في
؛ الوقت ذلك في إلیهما الحاجة لمسیس ؛�الذ�ر الخصلتین هاتین وخص. ذلك إلى درِش فأُ  ،والقول �الفعل العام النفع
 دخل ما أول علیهما حث -علیه الصالة والسالم- أنه ذلك على و�دل، التألیف ولمصلحة هدالجَ  من فیه �انوا لما

 .)سالم بن هللا عبد حدیث من مصحًحا وغیره الترمذي رواه �ما، المدینة
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تدخلوا  وصلوا �اللیل والناس نیام ،وصلوا األرحام ،وأفشوا السالم ،أیها الناس أطعموا الطعام«ولفظه  وفي التعلیق: 
 .»الجنة �سالم
عجب هل مثل هذا الكالم � ،لكن هل مثل هذا الكالم الفرق ال یتم إال إذا اختص �ل منهما بتلك المقولة ،كالم واضح

  ؟العیني
  .)المقولة بتلك منهما �ل اختص إذا إال یتم ال الفرق  �أن واعترض(، )الفرق تام بال شك(: ولق�العیني 

 :�اب(": �قول ،نبدأ من األول، لما تكلم على الترجمة �قول ،العیني في صفحة مائة وست وثالثین من المجلد األول
 .اإل�مان من: األصیلي روا�ة وفي وتر�ه، اإلعراب في قبله فیما الكالم مثل الكالم". اإلسالم من الطعام إطعام

 أمور اب� أوالً  قال لما ألنه وذلك ؛اإل�مان أو اإلسالم شعب من الطعام إطعام: والتقدیر .اإلسالم من: موضع
 الباب هذاو  الشعب، من شيء على �شتمل منها �اب �ل أبواً�ا عقیبه ذ�ر ،اشعبً  له اإل�مان أن فیه وذ�ر اإل�مان،

 األول الباب أن يوه، البابین بین المناسبة ةو�قی. مطلًقا السالم إقراء والثانیة، الطعام إطعام ألولىا: شعبتان فیه
 .و�ده لسانه من المسلمون  سلم من أفضلیة فیه

 وال السالم، و�قرأ الطعام ُ�طعم من خیر�ة فیه الباب وهذا الثواب، وأكثر�ة الخیر�ة األفضلیة من المراد أن ذ�رنا وقد 
 لم من الثاني؛سو�ل واحد �َ  )له خیر قصد عن إال ُ�طعمه لم ألنه ؛و�ده مطعَ المُ  لسان من سالمة في مطعِ المُ  نأ شك

 . جد اإلحسان لن �كون هناك تعدٍّ ال بلسان وال بیدو�ذا وُ  بلت على حب من أحسن إلیها،ألن النفوس جُ 
 السالم عنىم ألن و�ده؛ مسلِّ المُ  لسان من سالمة في علیه مسلَّ المُ  و�ذلك له، خیر قصد عن إال ُ�طعمه لم ألنه(

 . جهتي ومن مني سالم أنت: علیك
 الختالف :قلت أفضل؟ اإلسالم أي: األول الباب في قال �ما ؟خیر اإلسالم أي �اب: �قول أن ینبغي �ان: قلت فإن

 قاله الذي من وأحسن ،وجه اوهذ الفعل، إلى راجعة هنااه والخیر�ة الفاعل، إلى راجعة هناك أفضلیته ألن ؛المقام
 طعاماإل جعل -صلى هللا علیه وسلم- النبي أن في صر�ح -الطعام تطعم وهو- هنااه الجواب نأ وهو الكرماني،

 .)انتهى اإلسالم من منه المسلمین سالمة أن في صر�ًحا لیس إذ ؛تقدم ما �خالف اإلسالم، من
م المسل«: قال »؟أي اإلسالم خیر« ي المسلم المتصف �اإلسالم،�عن �عني ال �مكن أن یؤخذ اإلسالم من لفظ المسلم،

  فالسالمة تجمع الوصف والموصوف.، »من سلم المسلمون من لسانه و�ده
 سانهل من المسلمون  سلم َمن �ان إذا: قلت انتهى.، اإلسالم من منه المسلمین سالمة أن في صر�ًحا لیسإذ (

 من أبلغ ةالكنا� أن على اإلسالم، من منه السالمة �كون  �كون  الطعام إطعام فبالضرورة اإلسالم، ذوي  أفضل و�ده
 . فافهم. التصر�ح

 في الثواب �ثرة �عني أفضل لكن التفضیل، �اب من أنهما شك ال: قلت خیر؟ و�ین أفضل بین فرق  هل: قلت فإن
، )�قوله �عضهم هبوتعقَّ . الكیفیة من والثاني الكمیة، من واألول الشر، مقابلة في النفع �عني والخیر القلة، مقابلة
 ...�عني

 .ابن حجر طالب:
 ُ�عقل نهمام �ل �ان إذا أما المقولة، بتلك منهما �ل اختص إذا إال یتم ال الفرق وتعقبه �عضهم �قوله: (. ابن حجر

 . انتهى. تفضیل أفعل ال اسم خیر لفظ أن على ىبن و�أنه فال، األخرى  في تأتیه
 واألشیاء الشر، و�قابله النفع، إ�صال والخیر القلة، و�قابله الز�ادة، اللغة في الفضل ألن ؛شك بال تام الفرق : قلت

 بنى �أنه: وقوله الشر، ضد الخیر: وقال والنقیصة، النقص خالف والفضیلة الفضل: العباب وفي. �ضدها تتبین
 لسؤالا ألن ؛اقطعً  تفضیل فعلأ هنااه خیر لفظة ألن ؛التشكیك موضع لیس تفضیل أفعل ال اسم خیر لفظ أن على
 هذا نم التفضیل أفعل استعملت العرب أن غیر األخیر�ة، وهو زائد وصف عن السؤال و�نما الخیر�ة نفس عن لیس
 .)یؤنث وال ،�جمع وال ،یثنى ال ولهذا، أخیر معنى على عمرو، من خیر ز�د: فیقال ،لفظه على الباب

 .)ديیْ عَ �المُ  تسمع: ومثله، تطعم أن: أي، المصدر تقدیر في هو »تطعم«: قوله(
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 .أحسن هللا إلیك طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
  ؟ینأ

 .......  طالب:
 .له وجهه فكلٌّ  والعیني نظر من جهة أخرى، ألن نظر ابن حجر من جهة ومن زاو�ة،؛ له وجهه كلٌّ 
، ن تراه أأن تسمع �المعیدي خیر من  �عني، )ديیْ عَ �المُ  تسمع: ومثله، تطعم أن: أي، المصدر تقدیر في هو(: قال

 إطعامك الطعام.: وهنا سماعك �المعیدي، وتأو�له:
 طعامك أو منها وما دخلت علیه مصدر تقدیره: كتقدر ثم �سب ،و�ن لم �صرح �أن المصدر�ة )هو في تقدیر المصدر(

 . إطعامك الطعام
فیه  و�كرام الجار إكرام الضیف أحادیث، �عني جاء في الضیافة،، )وغیرها الضیافة فیه لیدخل ؛اإلطعام ركَ وذَ (

 لكن الحدیث �جمع الجمیع. ،صلة األرحام فیه أحادیث بر الوالدین و�كرامهم فیه أحادیث، ،أحادیث
 . لیدخل فیه الضیافة وغیرها ؛(وِذْ�ر اإلطعام: قال
ال- اقرأ تقول: لسجستانيا حاتم أبو قال. تقول �معنى القراءة مضارع بلفظ »وتقرأ«: قولهو   :تقول وال -مُ علیِه السَّ

المُ -طیب جبر�ل ، )السالم أقرئه  .»أقرئ أمتك مني السالم«: قال -علیِه السَّ
 .»خد�جة«أو ، »أقرئ عائشة« طالب:

 .»خد�جة«
 .»خد�جة« طالب:

 .»خد�جة«
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .»و�شرها ببیت من قصب ،أقرئ خد�جة« أما جبر�ل فهو:. نعم ،»الجنة قیعانوأخبرهم أن « إبراهیم نعم. إبراهیم،
المُ - اقرأتقول : قال أبو حاتم(  اجعله أي، السالم أقرئه :قلت مكتوً�ا �ان فإذا السالم، أقرئه تقول وال -علیِه السَّ

 . �قرأه
ن السالم آلن أن الساري بین الناس أالمشكلة ا، )تصنًعا أو تكبًرا أحًدا ذلكب تخص ال أي »تعرف لم ومن«: قوله

صلي ما ت �ثیر من أبواب الخیر التي جاء الحث علیها �اإلطالق تقیدت �المعرفة، �ثیر للمعرفة، ،للمعرفة في الغالب
ما تعزي إال من تعرفه  وهكذا، تعرفه أو تعرف ذو�ه، اما تشیع إال شخًص  إال على شخص تعرفه أو تعرف ذو�ه،

 و�عض الناس �جعلها مقا�ضة. ،هذا غالب في الناس ود إال من تعرفه وتعرف ذو�ه،ما تعُ  ،وتعرف ذو�ه
 .صحیح �ا شیخ طالب:

 ان،أو ما صلى على أخینا نصلي على أخیه! المسألة حرم �ِهللا ما جاء �عز�نا بوالدنا نروح نعز�ه،: تقول مقا�ضة،
إذا �نت ترجو الثواب من  ،واب منه ال تصلِّ إذا �نت ترجو الث ما صلى،أم أنت اكسب األجر �غض النظر هو صلى 

 .فأجرك على هللا -َجلَّ وَعال-هللا 
 فإن. المسلم ةألخوَّ  ومراعاةً  اإلسالم لشعار تعظیًما بل تصنًعا، أو تكبًرا أحًدا هاب تخص ال أي »تعرف لم ومن«(

ال تبدءوا «، )متأخر النهي أن أو، أخرى  �أدلة ُخص �أنه أجیب ؟والفاسق والمنافق الكافر فیدخل، عام اللفظ: قیل
 البقاء فاألصل فیه ُشك من وأما، التألیف لمصلحة عام�ا هذا و�ان (متأخر،جاء  أو أن النهي)( »الیهود �السالم
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أنت في د�ار المسلمین  غیر مسلم؟أم قابلك شخص ما تدري هو مسلم  شككت،، )الخصوص یثبت حتى العموم على
  .أما في جوا�ه هذا في البداءة �السالم، أعمل غلبة الظن؛ففي د�ار الكفار و  ،تاألصل اإلسالم إال إذا تأكد

 .على �ل حال.......  طالب:
 فیجاب.
 .على �ل حال طالب:
َالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا} ،فیجاب  .�جاب �ما یناسبه و�ل �جاب، ،]٩٤[النساء:  {َوَال َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكُم السَّ
  نظر إلى.......ما یُ  هللا إلیكم، أحسن طالب:

إلى  قد �ستدل علیه �جنسیته، قد �ستدل علیه �جهته، قد �ستدل علیه �شكله، على �ل حال من أنواع النظر هذا،
 .آخره

 .......  طالب:
 لكن �ل ما ینشر المحبة والمودة بین المسلمین مطلوب. �ِهللا اللفظ �قتضي أنه بلفظه،

 . صل البقاء على العموم حتى یثبت الخصوصك فیه فاألوأما من شُ (
، سؤالال هذا نظیر اإلسناد بهذا حبیب أبي بن یز�د عن الحارث بن عمرو طر�ق من مسلم أخرج: األول؛ تنبیهان

 اتحد حدیثان �أنهما وأجیب، االضطراب فیه منده بنا فادعى، موسى أبي حدیث في �الذي الجواب جعل لكن
 .)موسى أبي حدیث أحدهما وافق إسنادهما

 ابي واحدً والصحا ا�كون اللفظ متقار�ً  األنه أحیانً  ؟عد أكثر من واحدومتى �ُ  ،اعد الحدیث واحدً هذه مسألة وهي متى �ُ  
 و�حكم �عضهم �أنه حدیث آخر في مناسبة ،فیحكم أهل العلم �أنه روا�ة أو طر�ق من طرق الحدیث ،اوالمخرج متحدً 

 .او�ن �ان الصحابي واحدً  ،أخرى 
 علج لكن، السؤال هذا نظیر اإلسناد بهذا حبیب أبي بن یز�د عن الحارث بن عمرو طر�ق من مسلم أخرج(: قال

 وافقف إسنادهما اتحد حدیثان �أنهما وأجیب، االضطراب فیه منده بنا فادعى، موسى أبي حدیث في �الذي الجواب
 . تقدم �ما مسال بن هللا عبد حدیث من شاهد ولثانیهما ،موسى أبي حدیث أحدهما
 له فوقع، �صر�ون  طر�قیه من �عده والذي، �وفیون  ذ�رنا �ما قبله والذي، صر�ون � �له اإلسناد هذا الثاني

 .)اللطائف من وهو، الوالء على الثالثة األبواب في التسلسل
  ؟درسته �ا شیخ ،درسنا في المعهد مادة �قال لها الصحة

 طالب: ...........
ذه ومن الطرائف أن المدرس درس لنا وهو �شرح ه ،لِّ األصبع عند تفتیش الكتبها المنع من بَ وفی ،�قال لها الصحة

 المسألة!!
 .وعشر�ن ةفي �تاب اإل�مان فیما �عد خرج اإلمام البخاري حدیث رقم ثمانی

 ءُ ِإْفَشا: َ�ابٌ " :-َرِحَمُه هللاُ -في الموضع الثاني من مواضع تخر�ج اإلمام البخاري لهذا الحدیث في �تاب اإل�مان قال  
َالمِ  َالمِ  لُ َوَ�ذْ  َنْفِسَك، نْ مِ  اِإلْنَصافُ : نَ اِإل�َما َجَمعَ  َفَقدْ  َجَمَعُهنَّ  َمنْ  َثَالثٌ : َعمَّارٌ  وَقالَ . اِإلْسَالمِ  ِمنَ  السَّ  ِلْلَعاَلِم، السَّ

 ."اِإلْقَتارِ  ِمنَ  َواِإلْنَفاقُ 
َثَنا ُقَتْیَبةُ  :-َرِحَمُه هللاُ -قال  َثَنا اللَّْیُث" ،وهو ابن سعید، ""َحدَّ ي َحِبیٍب، َعْن ِز�َد ْبِن َأبِ "َعْن یَ بن سعد، اوهو ، "َقاَل: َحدَّ

َل: : َأيُّ اِإلْسَالِم َخْیٌر؟ َقا-َلْیِه َوَسلَّمَ ى ُهللا عَ َصلَّ -َأِبي الَخْیِر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُجًال َسَأَل َرُسوَل للااَِّ 
َالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ «  ."»ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ
منون. وقوله: "السالم من اإلسالم"، زاد في روا�ة �ر�مة: إفشاء السالم، والمراد �إفشائه نشره سر�ا أو  قوله: "�اب"(

و�یان �ونه من اإلسالم تقدم في "�اب . »فعلى من عرفت ومن لم تعر «جهًرا، وهو مطابق للمرفوع في قوله: 
 ؛(وغایر المصنف بین شیخیه اللذین حدثاه عن اللیث. �عني الموضع الذي شرحناه، إطعام الطعام" مع �قیة فوائده)
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، مراعاًة لإلتیان �الفائدة اإلسناد�ة وهي تكثیر الطرق حیث �حتاج إلى إعادة المتن، فإنه ال �عید الحدیث الواحد)
في فإنه ال �عید الحدیث الواحد (، في موضعین على صورة واحدة)فإنه ال �عید الحدیث الواحد ( .ةهذه مهم

 في الصحیح �له، )احصل له ذلك في نحو عشر�ن موضعً (: وفي موضع آخر قال، موضعین على صورة واحدة)
(في نحو  ید العهد�ع ،نسیت أظن في صفحة ست عشرة أو ما أدري، ،�عني أعاده �سنده ومتنه من غیر تغییر

 .)اعشر�ن موضعً 
من  موضعین في الواحد الحدیث یذ�ر ال أنه صنیعه من �االستقراء عرف ألنه(: نعم في صفحة ست عشرة قال 

 �كن لم ماو ، �عده ما وهكذا الثاني �السند الثاني الموضع في ذ�ره شرطه على سند من أكثر له �ان إن بل، وجهین
 إال له سلی وما، شيء فیه �ان إن �غیره وتارةً  صحیًحا �ان إن �الجزم تارةً  آلخرا الموضع في �علقه شرطه على
 نًداس بتمامه مذ�ور واحد حدیث فیه یوجد وال، یتفق ما �حسب �عضه على �االقتصار متنه في یتصرف واحد سند

 ،)اموضعً  عشر�ن نحو منه فحصل ذلك بتتبع لقیته من �عض ُعني فقد، نادًرا إال أكثر أو موضعین في ومتًنا
  .)اعشر�ن موضعً (

لها  هذه ینتبه هذه فوائد ینتبه لها طالب العلم،. ن ذ�رها �التفصیل القسطالني في مقدمة شرحهوهذه المواضع العشرو 
 . ما تفوته هكذا طالب العلم،

 .......  طالب:
 .ن من سبعة آالف وخمسمائةالعشرو 
 .......  طالب:

  ..واحدحدیث ، اال یوجد إال نادرً  وه
 .......  طالب:

: أكثر من سبعین �عني لو قال تجيء؟ معنى أكثر من ثالث وسبعین؟ ما أكثر من ثالث وسبعین، مثل من �قول:
 لكن! ،ماشٍ 

  ؟ن خالدبهناك عمرو ، ج الحدیث عن شیخیه مًعا؟)فإن قیل: �ان �مكنه أن �جمع الحكمین في ترجمة واحدة و�خرِّ (
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .شیخه في الحدیث األول لب:طا

 عمرو بن خالد.
 .وهنا �ا شیخ والحدیث الثاني قتیبة طالب:
 و�جمع الترجمتین. ،�جمعهما ،حدثنا عمرو بن خالد وقتیبة �قول: ،قتیبة

 ي �احتمالأجاب الكرمان ج الحدیث عن شیخیه مًعا؟فإن قیل: �ان �مكنه أن �جمع الحكمین في ترجمة واحدة و�خرِّ (
جب وهذه أ�ًضا � وهذا یلمز �ه الكرماني البخاري،، �ل من شیخیه أورده في معرض غیر المعرض اآلخر) أن �كون 
 خه،خل بتلقیه عن شیو ال یتصرف في شيء �ُ  تا�ع لشیوخه في �ل شيء، -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -أن البخاري  :التنبه له

من شیخیه أورده في معرض غیر المعرض (�احتمال أن �كون �ل : �قول سواء �ان بلفظ أو حال أو استنباط.
ه ألن( :�قوله ابن حجر ؛(وهذا لیس �طائل): قال. فالبخاري مقلد لشیوخه في �ل شيء على �الم الكرماني، )اآلخر

 ."أي اإلسالم"�عني �أن عمرو بن خالد ترجم ، متوقف على ثبوت وجود تصنیف ُمبوب لكل من شیخیه)
 .......  طالب:

ألنه  ؛(وهذا لیس �طائل: �قول. تبع شیخیه في الترجمة، "�اب إفشاء السالم من اإلسالم"لحدیث بـوقتیبة ترجم على ا
واألصل عدمه، وألن من اعتنى بترجمة �ل من قتیبة  ،متوقف على ثبوت وجود تصنیف مبوب لكل من شیخیه

اري �قلد في التراجم، والمعروف وعمرو بن خالد لم یذ�ر لواحد منهما تصنیًفا على األبواب، وألنه لزم منه أن البخ
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ه، وألنه الشائع عنه أنه هو الذي �ستنبط األحكام في األحادیث و�ترجم لها و�تفنن في ذلك �ما ال یدر�ه فیه غیرُ 
إذ ال �متنع معه أن �جمعهما المصنف ولو �ان سمعهما مفترقین، والظاهر من صنیع البخاري  ،یبقى السؤال �حاله

د التنو�ه �حتاج إلى التأكید، ْص تنو�ًها بذ�رها، وقَ  ،اإل�مان �ما قدمناه، فخص �ل شعبة ببابأنه �قصد تعدید ُشعب 
 .فلذلك غایر بین الترجمتین)

 نهأ مضى فیما ذ�رنا قد(: �قول فقال في صفحة مائة وتسعة وتسعین من عمدة القاري، وهذا الكالم ال �عجب العیني،
 .الموضع الذي یلیه انظر، )أ�ًضا نسائيوال مسلم وأخرجه مواضع، ثالثة في أخرجه

  ؟في الشرح ما عندك رقم؟ 
 .......  طالب:

 .الموضع الثالث انظر ،ي مع الشرح أو أطرافهانظر الذ ،معك الشرح
 .......  طالب:

 ...والموضع الثالث ستة آالف و ن،و وعشر  ةالموضع الثاني ثمانی
 .......  طالب:

  ؟كم
 .......  طالب:

 .أعطني إ�اه ،مائتین وستة وثالثینستة آالف و 
 عن :ىمض فیما وأخرجه ا،أ�ًض  والنسائي مسلم وأخرجه مواضع، ثالثة في أخرجه أنه مضى فیما ذ�رنا قد(: �قول

ه إلى آخر  لیث عن قتیبة عن: هنااوه عمرو، بن هللا عبد عن الخیر أبي عن یز�د عن لیث عن خالد بن عمرو
 .)الطرق  بتكثیر ُتشعر وهي اللیث، عن حدثاه اللذین شیخیه بین لمغایرةا على بذلك هونبَّ  هؤالء، �عین

 .......  طالب:
 �ه ببوَّ  أنه على واحدة، صورة على موضعین في الواحد الحدیث �عید ال أنه ُعلم وقد ،شعر بتكثیر الطرق (وهي تُ 

  ."اإلسالم من السالم: "أن على هنااوه ،"اإلسالم من اإلطعام: "أن على هناك
 في دخلهمایُ  �أن اإلسالم، من والسالم طعاماإل �اب هنااه أو ثمة �قول أن �كفیه �ان: قلت فإن: الكرماني وقال
 . المطلوب و�تم ،واحد سلك
 زهما،میَّ  كفلذل منه، السالم أن بیان في وقتیبة منه، اإلطعام أن بیانفي  معرض في ذ�ره خالد بن عمرو لعل: قلت

لیس  هذا (قال �عضهم:�قصد ابن حجر  ،)�طائل لیس هذا: �عضهم وقال. روایته في صدهقما  راوٍ  �ل إلى امضیفً 
 هذا: تقل. مفترقین عهماسمِ  �ان ولو المصنف، �جمعهما أن معه �متنع ال إذ ،�حاله السؤال یبقى ألنه ؛�طائل
 �ل فردهأ لما اتغییرً  لكان جمعهما المصنف �ان ولو �ه، السؤال و�ندفع حسن، جواب وهو �طائل، لیس قاله الذي
 .)ىستوفً م مضى فیما ذ�رناه الكالم و�اقي. فافهم. �البابین میزهما فلذلك ذلك، تغییر یرد ولم شیخیه، من واحد

و�عني من خالل التصرف العیني في ردوده على ابن حجر  ،وخالف ابن حجر ،�عني أن العیني وافق الكرماني 
 �عني في مقابل ابن حجر.، اتعصبً یوافق الكرماني مثل ما مر بنا  اأحیانً 

بن �اسر أحد السا�قین األولین، وأثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل في �تاب اإل�مان من اقوله: "وقال عمار" هو (
بن معاو�ة وغیرهما، �لهم عن  وزهیرِ  طر�ق سفیان الثوري، ورواه �عقوب بن شیبة في مسنده من طر�ق شعبةَ 

وهو  »ثالث من �ن فیه فقد استكمل اإل�مان«ُزفر عن عمار، ولفظ شعبة: أبي إسحاق السبیعي عن صلة بن 
ث �ه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث �المعنى، وهكذا ُرو�ناه في جامع معمر عن أبي إسحاق، و�ذا حدَّ 

حاتم في  بن أبيا، �ذا أخرجه البزار في مسنده و -صلى هللا علیه وسلم-خرة، فرفعه إلى النبي أ�ه عبد الرزاق �
العلل �الهما عن الحسن بن عبد هللا الكوفي، و�ذا رواه البغوي في شرح السنة من طر�ق أحمد بن �عب الواسطي، 
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 واستغر�هبن األعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني ثالثتهم عن عبد الرزاق مرفوًعا، او�ذا أخرجه 
 . خطأ هو: زرعة أبو وقال، البزار
 أن إال ،تغیره حال في منه هؤالء وسماع، �أخرة تغیر الرزاق عبد ألن؛ اإلسناد صناعة حیث من معلول وهو: قلت
 .)المرفوع حكم في فهو �الرأي �قال ال مثله

 . ألنه ال �قال �الرأي ؛لكن من حیث المعنى له حكم الرفع �عني الموقوف من حیث الصناعة أرجح، 
 خرى أ شواهد وله، ضعف إسناده وفي الكبیر في الطبراني أخرجه، عمار عن آخر وجه من مرفوًعا ُرو�ناه وقد(

 . التعلیق تغلیق في هابینتُ 
 والمراد مالال �فتح »مالعالَ «و. »فیه �ن من ثالث«: قوله في مر ما نظیر و�عرا�ه، خصال ثالث أي »ثالث«: قوله

 أو مع �معنى »اإلقتار من« قوله في »نمِ «ـف الثاني وعلى، االفتقار: وقیل، القلة: »اإلقتار«و. الناس جمیع هنا �ه
قال أبو  و الزناد،قال أب: ما �قول او�ثیرً  أبو الزناد �كثر ابُن البطال النقل عنه،، )سراج بن الزناد أبو قال. عند �معنى
متأخر  ،جاابن سر : والمراد �ه عبد هللا بن ذ�وان أبو الزناد، ،عبد هللا بن ذ�وان: ي ما عنده معرفة �قولوالذ ،الزناد
 . هذا

 اتصف إذا لعبدا ألن؛ علیها مداره ألن ؛لإل�مان مستكمالً  الثالث جمع من �ان إنما: وغیرهقال أبو الزناد بن سراج (
ا لمواله یترك لم �اإلنصاف  نهاه مما ًئاشی یترك ولم(. اإلنصاف من نفسك الخصلة األولى، )أداه إال علیه واجًبا حق�

 و�حصل، تقاراالح وعدم والتواضع األخالق مكارم یتضمن السالم لذْ و�َ . اإل�مان أر�ان مع�ج وهذا، اجتنبه إال عنه
 أكثر توسعال مع �ان االحتیاج مع أنفق إذا ألنه؛ الكرم غا�ة یتضمن اإلقتار من واإلنفاق. والتحابب التآلف �ه

 اإلقتار من و�ونه، والزائر الضیف ىعل أو مندو�ةً  و�انت أ واجبةً  العیال على تكون  أن من أعم والنفقة ،إنفاًقا
 �كون  نأ ُ�قوي  التقر�ر وهذا، اآلخرة مهمات من ذلك وغیر األمل وقصر الدنیا في والزهد �اهلل الوثوق  �ستلزم
 .)أعلم �هللا، الكلم جوامع أوتي نمَ  �المَ  �كون  أن �شبه ألنه ؛مرفوًعا الحدیث

  ؟في �تاب االستئذان دخل الحدیث ما. الموضع الثالث في �تاب االستئذان
 .......  طالب:
 .ألن االستئذان قبله �سبقه سالم ؛السالم علیكم أأدخل السالم،

َالمِ  َ�ابُ " :-َرِحَمُه هللاُ -قال  َثَنا. الَمْعِرَفةِ  َوَغْیرِ  ِلْلَمْعِرَفةِ  السَّ َثَنا وُسَف،یُ  ْبنُ  للااَِّ  َعْبدُ  َحدَّ َثِني: َقالَ  لَّْیُث،ال َحدَّ  �ُد،َیزِ  َحدَّ
 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى -ِبيَّ النَّ  َسَألَ  الً َرجُ  َأنَّ : َعْمٍرو ْبنِ  للااَِّ  َعْبدِ  َعنْ " ،یز�د بن أبي حبیب عن أبي الخیر "الَخْیرِ  َأِبي َعنْ 

َالمَ  َوَتْقَرأُ  الطََّعاَم، ُتْطِعمُ «: َقالَ  َخْیٌر؟ اِإلْسَالمِ  َأيُّ : -َوَسلَّمَ   ."»ِرفْ َتعْ  َلمْ  َمنْ  َعَلىوَ  َعَرْفتَ  َمنْ  ىَعلَ  السَّ
 �عرفه من م�السال �خص ال أي، �عرفه ال ومن مالمسلِّ  �عرفه من أي ،"المعرفة وغیر للمعرفة السالم �اب: "قوله(

 أنه«: دمسعو  بنا عن صحیح �سند المفرد األدب في البخاري  أخرجه حدیث لفظُ  الترجمة ردْ وَص ، �عرفه ال من دون 
 فیه السالم ن �كو زمان الناس على سیأتي إنه: قال ثم، علیه فرد، الرحمن عبد أ�ا �ا علیك مالسال: فقال برجل مرَّ 

 .)»للمعرفة
ه ال الحتمال أن �كون معه غیره لكن ؛السالم علیك �ا أ�ا عبد الرحمن: لعل هذا إنكار على هذا المسلِّم الذي قال 

 . �عرفه
 شراطأ من إن«: ولفظه مرفوًعا مسعود بنا عن آخر وجه من عبالشُّ  في والبیهقي والطبراني الطحاوي  وأخرجه(

 أشراط نم إن«: الطحاوي  ولفظ ،»�عرفه من على إال م�سلِّ  ال وأن، فیه �صلي ال �المسجد الرجل �مر أن الساعة
 مر؟أو عُ ، )عمرو بن هللا عبد حدیث أحدهما: حدیثین فیه ذ�ر ثم ،»للمعرفة السالم الساعة
 .مرعُ  طالب:
 .مرعُ : نه في الشرح قالنعم. أل
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 هوو " لخیرا أبي عن. "اإل�مان �تاب في اللیث عن قتیبة روا�ة في ذ�ر �ما ،حبیب أبي بنا هو" یز�د حدثني: "(قال
 في الحدیث رحش تقدم وقد. صر�ون � �له واإلسناد، مهملة دال وآخره ساكنة راء بینهما والمثلثة المیم �فتح دثَ َمرْ 

 . اإل�مان �تاب أوائل
 فيو ، تعرف �من ذلك تخص وال ،لقیته من على مسلِّ تُ  »تعرف لم ومن عرفت من على« قوله معنى: النووي  لقا

 لو أنه ئدالفوا من وفیه: قلت. األمة هذه شعار هو الذي السالم و�فشاء التواضع واستعمال هلل العمل إخالص ذلك
 العموم ذاوه: قال. منه االستیحاش في یوقعه قدف، معارفه من أنه َ�ظهر أن حتملال �عرف لم من على السالم َترك

 حجة وال ،�السالم الكافر ابتداء أجاز من �ه تمسك قد: قلت. كافرال على السالمَ  َیبتدئ فال ،م�المسلِ  مخصوص
، فیه لةدال  فال »تعرف لم من« وأما، علیه »عرفت من« :قوله حملفیُ ، مللمسلِ  السالم مشروعیة األصل ألن؛ فیه
 . �افر أنه �عرف حتى �متنع لم احتیاًطا مسلَّ  فلو و�ال، فذاك ممسلِ  أنه فَعر  إن بل

، خوةً أ هم�ل المؤمنون  لیكون ؛ للتأنیس للمخاطبة استفتاحٌ  المعرفة غیر على السالم مشروعیة في: �طال بنا وقال
 .عنه المنهي المتهاجر�ن صدود و�شبه، االستیحاش في یوقع قد ما التخصیص وفي، أحد من أحد �ستوحش فال

ى هللا صل- النبي إلى فانتهیت«: وفیه إسالمه قصة في ذر أبي حدیث( مشكل اآلثار، )لالمشكِ  في الطحاوي  وأورد
  .»اإلسالم بتحیة حیاه من أول فكنت، وصاحبه هو صلى وقد -علیه وسلم

 أبي لىع مسلَّ  ذر أبو �كون  أن الحتمال؛ للمعرفة السالم ذم في مسعود بنا حدیث ینافي ال وهذا: الطحاوي  قال
 ال ثانيال واالحتمال: قلت. �كر أبي دون  -علیه الصالة والسالم- النبي عند �انت حاجته ألن أو ،ذلك قبل �كر

 . السالم بتعمیم الشرع تقر�ر قبل ذلك �كون  أن منه وأقرب، السالم تخصیص في �كفي
 ستلما حتى -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول إلى وجاء«: ولفظه، �طولها ذر أبي إسالم قصة مٌ ُمسلِ  ساق وقد

 ،السالم بتحیة حیاه من أول فكنت: ذر أبو قال صالته قضى فلما، صلى ثم وصاحبه هو �البیت وطاف الحجر
 اهحیَّ  الناس ألولُ  فإني، فأتیته المقام خلف ر�عتین وصلى«: قال لفظ وفي، الحدیث »هللا ورحمة وعلیك: فقال

 منزله إلى فالطوا �عد هتوجَّ  �كر أبو �كون  أن فیحتمل هذا وعلى، »؟أنت نمَ  السالم وعلیك: فقال، اإلسالم بتحیة
 قدمت وقد، مسلم أخرجه ما و�ؤ�ده، وحده وهو ذر أبو علیه فدخل منزله -صلى هللا علیه وسلم- النبيُّ  ودخل

یه صلى هللا عل- النبي مسیلت قام أنه«: إسالمه قصة في ذر أبي عن آخر وجه من المبعث في أ�ًضا للبخاري 
لى هللا ص -النبي على �ه دخل حتى فاستتبعه، غر�ب أنه فعرفه عليٌّ  فرآه، عنه �سأل أن و�كره �عرفه وال -وسلم

 .)»مفسلَّ  -علیه وسلم
  أحسن هللا إلیك �ا شیخ....... طالب:

 .�أنه قد رتب شعب اإل�مان على األهمیة ،نعم
 .......  طالب:

 .على حسب ما....
 .......  طالب:

 ..... إذا �انت المناسبة واحدة �قال
"


